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Referat fra Skolebestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19 -20.30 

 

Til stede: 

Forældrevalgte: Formand Niels Christoffersen, Næstformand Lars Pano Thørs, og Martin Bjørn 

Heiselberg. 

Personalerepræsentanter: Michael L. Mikkelsen og Nina Harboe 

Elevrepræsentanter: Ruben Lou 9.z, Malika Høghøj Bedsted 9.z 

Suppleanter:  

Ledelse: Skoleleder Anne Sofie Stevnhoved, viceskoleleder Janni Pihl Sørensen og afdelingsleder Jesper 

Rud Christoffersen 

 

Afbud:  

Henriette Bernhoff Lungholt, Lotte Falck, Anna Ilsøe, Lars Harder, Thomas Feldborg Lohse, Søren 

Skjerbek, Mads Allingstrup og Lisbet Michelsen 

 

Referent: Janni 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Mødet afkortes på grund af afbud. Mødet gennemføres med orienteringer. 

 

2. Orienteringer 

 Ledelsen: 

 Formanden 

Intet nyt 

 Nyt fra medarbejderne 

Der kører Guided Reading (læseforløb) i indskolingen. 



Projektopgaveforløb på 9. årgang startede i går, og 8. årgang starter i næste uge. Lærerne er 

blevet klædt på gennem samarbejde med Dyssegård og Tjørnegård og gennem forskellige 

kompetenceudviklingsdage. 

I GFO kører det godt med den konstituerede leder. 

Der har været arkitekt på besøg for at se på 3. klasses caféen. 

 Nyt fra eleverne 

Der har været talt om praktiske emner på elevrådsmødet – herunder gardiner. 

 AULA –status 

Vi er kommet i gang, og der er både positive elementer og udfordringer. Vi giver det tid til 

implementering. Der er en udfordring med, at medarbejderne skal bruge NEM-ID for at 

logge på personfølsomme beskeder og dokumenter. Der kan være behov for en quickguide 

til forældre. Der er behov for at se nærmere på, hvad der skal sendes som personfølsomme 

oplysninger. 

 Front-Row – lydsystemer 

Udsættes 

 Vikardækning 

Der er fokus på dette i ledelsen og i MED. 

 Status økonomi 

Status quo. 

 Arbejdsmiljø – status 

Der har været oplæg for alle medarbejdere i dag, og vi arbejder videre med at sikre et godt 

arbejdsmiljø. Herunder arbejdes der bl.a. med teamsamarbejde, afdelingsopdeling. 

 

3. Dataark – ledelse med anvendelse af data (gennemgang af skolens læsevejleder Malene) 

Udsættes til næste møde. 

 

4. Internationalisering – tanker og ideer fremadrettet (gennemgang af Dennis lærer i udskolingen) 

Udsættes til næste møde. 

 

5. Nationale test, karakterniveau og elevernes trivselsmåling. Gennemgang af udvalgt date. (Se bilag) 

 Karakterer: 

Skriftlig dansk springer i øjnene med et lavt gennemsnit. Dette skyldes, at der var en genre, 

der ikke tidligere havde været brugt i skriftlig dansk. Denne opgave havde mange elever 

valgt. Mange skoler har oplevet denne tendens. Vi kan opfordre en dansklærer til at søge om 

at blive beskikket censor, så vi har en finger på pulsen i forhold til udvikling inden for faget. 

Vi ligger flot i dansk, matematik og engelsk. I FFF ligger vi virkelig flot. 



Vi kigger på karaktergennemsnit i forhold til kommunens gennemsnit, når vi får disse 

informationer. 

 Trivsel: 

Der skal arbejdes med tendenser på skoleniveau omkring bl.a. faglig trivsel og ro. 

De enkelte klasser skal arbejde med den enkeltes klasses udfordringer. 

 

6. Planlægning af kontaktforældremøde ultimo november. (AS laver udkast til dagsorden) 

Der laves et 2 timers møde ultimo november, hvor Forældre og Skole laver oplæg om 

kontaktforældrenes rolle, og efterfølgende arbejdes der med konkrete indsatser i klassen. 

 

7. Lukket punkt 

 

8. Evt 


